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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu negara.

Dengan adanya pariwisata, suatu negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah

tempat obyek wisata itu berada mendapat pemasukan dari pendapatan setiap

obyek wisata. Berkembangnya sektor pariwisata di suatu negara akan menarik

sektor lain untuk berkembang pula karena produk-produknya diperlukan untuk

menunjang industri pariwisata, seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan,

kerajinan rakyat, peningkatan kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Mata rantai

yang kegiatan yang terkait dengan industri pariwisata tersebut mampu

menghasilkan devisa dan dapat pula digunakan sebagai sarana untuk menyerap

tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan

angka kesempatan kerja.1

Pengembangan dan pendayagunaan pariwisata secara optimal mampu

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempertimbangkan hal tersebut maka

penanganan yang baik sangat diperlukan dalam upaya pengembangan obyek-

obyek wisata di Indonesia. Para pelaku pariwisata mulai melakukan tindakan

pengembangan dengan penelitian, observasi terhadap obyek-obyek wisata di

Indonesia. Langkah tersebut dilakukan guna mengetahui potensi dan

permasalahan yang ada pada setiap obyek untuk kemudian mencari solusinya.

Langkah lainnya adalah promosi dengan media cetak, elektronik, maupun

1 Salah Wahab, Pemasaran Pariwisata (Jakarta : Pradnya Paramita, 1997), h. 4
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multimedia agar masyarakat juga mengetahui akan keberadaan obyek-obyek

tersebut dan turut berpartisipasi dalam pengembangannya.2

Perkembangan obyek wisata di Kabupaten Kendari sangat pesat baik

dalam kuantitas maupun kualitasnya. Masing- masing obyek wisata mempunyai

daya tarik tersendiri, mulai dari pegunungan, air terjun, bendungan sampai dengan

kolam renang beserta jenis-jenis mainan yang ada di dalamnya. Taman Mangrove

yang terletak di Kelurahan Bungkutoko Kecamatan Abeli Kota Kendari Barat sekitar

14 kilo meter jarak tempu dari pusat Kota dan dapat ditempuh dengan kendaraan

dengan waktu paling lambat sekitar 30 menit.

Dari observasi awal yang dilakukan oleh penulis setelah memasuki Daerah

Bungkutoko letak Taman Mangrove tersebut, akses jalan yang dilalui cukup mulus

dan nyaman jika dilalui dengan kendaraan bermotor, namun lumayan

membingungkan bagi pengunjung yang bukan penduduk local atau pengunjung dari

daerah lain yang ingin berkunjung di lokasi Taman Mangrove dikarenakan jalannya

yang berkelok-kelok dan belum adanya fasilitas penunjuk jalan ditambah lagi jalanan

yang kurang luas karena sudah memasuki daerah perumahan, jadi akan lebih mudah

jika dilalui dengan kendaraan roda dua namun hal tersebut tidak menjadi penghalang

bagi para pengunjung. Tracking mangrove Bungkutoko memiliki panjang memutar

500 meter dengan Jembatan lengkap dengan pintu masuk, serta beberapa fasilitas

penunjang diantaranya area parkir kendaraan sejumlah gazebo, toilet, pos jaga dan

menara pantau.

2Ibid, h. 5
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Perkembangan obyek wisata ini harus diikuti dengan pengelolaan yang baik

serta pengenalan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Apabila

pengunjung obyek wisata meningkat, maka akan berdampak pada

pendapatan yangbertambah sehingga tidak kesulitan dalam menutup biaya-biaya

yang digunakan untuk operasional obyek wisata. Oleh karenanya sangat

penting disusun sebuah strategi pemasaran yang tepat, efektif dan efisien.

Pengembangan pariwisata yang diprogramkan baik oleh pemerintah

maupun oleh wisata akan diarahkan kepada usaha untuk meningkatkan jumlah

kunjungan wisata karena merupakan sumber pendapatan yang cukup signifikan

dengan meningkatkanya jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah secara

positif mempengaruhi tingkat kesempatan kerja khususnya di bidang periwisata,

oleh karena itu sektor pariwisata perlu di dukung oleh beberapa sektor penunjang

pariwisata baik di bidang transportasi maupun di bidang-bidang akomodasi serta

pelayanan, dengan adanya penunjang pariwisata jumlah wisatawan yang

berkunjung diharapkan semakin meningkat agar bermuara pada penciptaan

lapangan kerja dan kesapakatan berusaha. Serta dapat pula mempengaruhi tingkat

produktivitas masyarakat dalam kegiatan perekonomian, khususnya pada bidang

industri pariwisata.3

Strategi menjadi sangatlah penting bagi pengembangan sebuah

organisasi/perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan, baik tujuan jangka

panjang maupun jangka pendek. Analisa dalam pengembangan strategi

berdasarkan dimensi-dimensi strategi yang digunakan yaitu tujuan, kebijakan dan

3 Salah Wahab,  Manajemen Kepariwisataan (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), h. 15
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program.4 Oleh karena itu , penyusunan strategi merupakan langkah praktis yang

bersifat sistematis dalam pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan uraian di atas

maka kajian ini berjudul : “Strategi Pengembangan Objek Wisata dalam

Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Tracking Mangrove Bungkutoko Kota

Kendari”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Strategi Pengembangan Objek Wisata dalam

Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Tracking Mangrove Bungkutoko Kota

Kendari.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka permasalahan yang dapat

dirumusakan yaitu :

1. Bagaimana Tata Kelola Objek Wisata Tracking Mangrove Bungkutoko ?

2. Bagaimana Strategi Pengembangan Objek Wisata Tracking Mangrove

Bungkutoko ?

3. Bagaimana Strategi Pengembangan Objek Wisata Tracking Mangrove

Bungkutoko dalam perspektif Ekonomi Islam ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas , penelitian ini mempunyai beberapa

tujuan di harapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan, adapun

tujuannya sebagai berikut :

4 Mintzberg, lampel, Quinn, Ghoshal The Strategy Process(Global Fourth Edition, 2003),
h. 20
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1. Untuk mendeskripsikan Bagaimana Tata Kelola Objek Wisata Tracking

Mangrove Bungkutoko.

2. Untuk mendeskripsikan Bagaimana Strategi Pengembanga Objek Wisata

Tracking Mangrove Bungkutoko.

3. Untuk mendeskripsikan Bagaimana Strategi pengembangan Objek Wisata

Tracking Mangrove dalam Perspektif Ekonomi Islam.

E. Definisi Operasional.

1. Strategi.

Strategi sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi.

Tidak hanya sekedar mencapai akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk

mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan di mana organisasi

tersebut menjalankan aktivitasnya.5

Strategi berasal dari bahasa yunani “strategia” yang diartiakan sebagai

“the art of general” atau seni seseorang panglima yang biasanya digunakan dalam

peperangan . Strategi berkaitan dengan arah tujuan dan kegiatan jangka panjang

suatu organisasi. Strategi juga sangat berkaitan menentukan bagaimana suatu

organisasi menempatkan dirinya dalam mempertimbangkan keadaan sekeliling

terutama terhadap pesaingnya. Strategi merupakan usaha untuk mencapai

keunggulan dalam persaingan yang sesuai dengan keinginan untuk dapat bertahan

sepanjang waktu, bukan dengan gerakan muslihat , tetapi dengan mengambil

wawasan jangka panjang dan luas dan menyeluruh.6

5 Tisnawati & Saefullah, Pengantar Manajeman Edisi Pertama (Jakarta: PT Fajar
Interpratama Mandiri, 2005), h.132

6 Tjiptowardoyo, Strategi Manajeman (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1995), h.3-
5
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Sementara itu secara konseptual strategi dapat dipahami sebagai suatu

garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah di

tentukan. Strategi juga bisa dipahami sebagai segala cara dan daya untuk

menghadapi sasaran tertentu dalam kondisi tertentu agar memperoleh hasil yang

diharapkan secara maksimal.7

2. Pengembangan.

Pengembangan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis,

teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau

jabatan melalui pendidikan dan latihan. Selain itu, pengembangan dalam

organisasi merupakan usaha meningkatkan organisasi dengan mengintegrasikan

keinginan bersama akan pertumbuhan dan perkembangan tujuan keorganisasian

tersebut.

Sama halnya dengan pengelolahan, pengembangan dapat diartikan

sebagai manajeman yang berasal dari kata to manage yang artinya mengatur.

Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi –

fungsi manageman itu.8

3. Objek wisata.

Pengertian objek wisata dalam Undang – Undang Nomor. 9 tahun 1990

tentang kepariwisataan Bab I pasal 4.6 menyebutkan objek wisata dan daya tarik

wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata . Selanjutnya dalam Bab

III pasal 4 disebutkan :

7 Awaludin Pimay, Intelektualitas Dakwah Prof. KH. Saifuddin ZuhrI (Semarang;
RASAIL Media Group, 2011), h.50

8 Malayu Hasibun, Manageman Dasar, pengertian dan Masalah (Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2007), h. 1
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1) Objek dan daya tarik wisata terdiri atas :

a) Objek wisata dan daya tarik ciptaan Tuhan Yang Maha Esa Yang

berwujud keadaan alam serta flora dan fauna.

b) Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud

museum, peninggalan purbakala, peniggalan sejarah, seni budaya,

wisata agro, wisata tirta wisata buru, wisata buru, wisata petualangan

taman rekreasi dan tempat hiburan.

2) Pemerintah menetapkan objek dan daya tarik wisata selain

sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b.9

Objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran

wisatawan ke suatu daerah. Selanjutnya Objek wisata ini dikelompokkan menjadi

tiga golongan yaitu :

1) Objek wisata dan daya tarik wisata alam

Objek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan dan

kekayaan alam.

2) Objek wisata dan daya tarik budaya

Objek dan daya tarik bersumber pada kebudayaaan seperti

peninggalan sejarah, museum, atraksi kesenian, dan yang lain berkaitan

dengan budaya.

3) Objek wisata dan daya tarik pada minat khusus

Objek wisata daya tariknya bersumber pada minat khusus

wisatawan itu sendiri , misalnya olah raga, memancing dan lain-lain.10

9 Undang-Undang No.9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan Bab I Pasal 4.6
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Berdasarkan pengertian di atas maka penulis memberikan batasan objek

wisata adalah sesuatu yang dapat dilihat , dirasakan serta dinikmati oleh manusia

sehingga menimbulkan perasaan senang dan kepuasan jasmani maupun rohani

sebagai suatu hiburan.

4. Mangrove

Kata mangrove merupakan kombinasi antara kata mangue (bahasa

portugis) yang berarti tumbuhan dan grove (bahasa Inggris) yang berarti belukar

atau hutan kecil. Kata mangrove digunakan untuk menyebut jenis  pohon-pohon

atau semak-semak yang tumbuh di antara batas air tertinggi saat air pasang dan

batas air terendah sampai di atas rata-rata permukaan laut.11

5. Tracking Mangrove

Tracking Mangrove atau biasa disebut Taman Mangrove adalah objek

wisata alam yang  memamerkan potensi tumbuhan mangrove dan menyajikan

keindahan alam dengan potensi flora dan fauna dan dihiasi dengan sarana dan

prasarana agar menarik untuk dikunjungi.

6. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi ekonomi

manusia, yang perilakunya diatur oleh agama Islam dan didasari oleh tauhid

sebagai mana yang tercantum dalam rukun Islam dan rukun iman. 12

10 Suwantoro, Gamal, Dasar-Dasar Pariwisata (Yogyakarta: ANDY, 1997), h. 19
11 Arifin arif, Hutan Mangrove fungsi dan manfaatnya (Yogyakarta : KANISUS, 2003),

h. 10
12 Taqiyuddin An Nabhani, Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Penerjemah

Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 47
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F. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan referensi untuk dijadikan

sebagai pengelolaan dan pengembangan pada Objek Wisata Tracking Mangrove

Bungkutoko di Kota Kendari.

2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan praktek untuk

meningkatkan pengembangan serta pengelolaan Objek Wisata Tracking

Mangrove Bungkutoko di Kota Kendari.


